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POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin obowiązuje Zwiedzających MIESZKANIOWE TARGI GDYNIA ARENA,
zwane dalej TARGAMI , organizowane przez POMERANIA EXPO KONSORCJUM,
zwanej dalej ORGANIZATOREM, na terenie obiektu targowego, hali GDYNIA
ARENA.
ZASADY WSTĘPU NA TARGI
1) Wstęp na Targi jest wolny od opłaty
2) Wstęp na Targi jest możliwy po zarejestrowaniu się i wypełnieniu deklaracji
epidemiologicznej oraz oddaniu jej w punkcie informacyjnym targów
3) Deklarację epidemiologiczną można pobrać ze strony organizatora
www.mieszkaniowetargi.pl oraz będzie dostępna przy wejściu na wydarzenia.
PRZEPISY PORZĄDKOWE
1.) Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
zaleceń/poleceń Organizatora i wyznaczonych przez niego służb porządkowych,
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Wystawców i Zwiedzających.
2) Zwiedzający są zobowiązani do respektowania oznaczeń stref wydzielonych z
ruchu
podlegających
ochronie
przeciwpożarowej,
w
szczególności
nietarasowania i nieblokowania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz przestrzegania
przepisów o ruchu drogowym
3) Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania wszystkich wytycznych GIS,
dotyczących przeciwdziałania COVID-19, obowiązujących w czasie trwania
wydarzenia.
4) Na targach obowiązuje nakaz :
- rejestracji i wypełnienia deklaracji epidemiologicznej przed wejściem na targi
- zachowania odstępu 1,5 metra od innych osób
- poruszania się zgodnie z kierunkiem ruchu wyznaczonym przez Organizatora
- dezynfekcji rąk przy wejściu na wydarzenie, toaletach i stoiskach wystawców,
korzystając z ogólnodostępnych płynów dezynfekujących
- zakrywania ust i nosa maseczką podczas przebywania na targach

- stosowania się do procedury postępowania w przypadku podejrzenia u
Zwiedzającego zakażenia (np. koronawirusem), mogących obejmować obowiązek

podania danych osób z którymi Zwiedzający miał kontakt w miejscu wydarzenia,
wskazania przestrzeni, w której przebywał Zwiedzający czy obowiązek
przebywania w odizolowanym pomieszczeniu,
- stosowania się do komunikatów ogłaszanych przez Organizatora w miejscu
wydarzenia, dotyczących procedur bezpieczeństwa.
-poddania się pomiarowi temperatury przy wejściu na wydarzenie
5) Zwiedzający mogą przebywać w miejscu Targów wyłącznie w terminach i
godzinach otwarcia Targów dla publiczności.
6) Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody
Wystawcy lub/i Organizatora
7) Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań
komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych
oraz zbiórek pieniężnych, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi
przepisami prawa.
8) W
czasie
i
na
terenie
Targów
obowiązują
zakazy:
– wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz
szkodliwych substancji chemicznych, a także otwartego ognia, stanowiących
zagrożenie pożarowe, mogących spowodować uszkodzenie mienia oraz
stwarzających
niebezpieczeństwo
dla
zdrowia
i
życia
osób;
– wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków
odurzających;
–zakłócania
porządku
publicznego,
–
wprowadzania
zwierząt,
a
także
rowerów,
deskorolek
itp.,
– palenia wyrobów tytoniowych w czasie i na terenie Targów, z wyłączeniem
miejsc do tego wyznaczonych. Miejsca do palenia zlokalizowane są na zewnątrz
– zanieczyszczania obiektu targowego oraz terenów zewnętrznych,
– niszczenia infrastruktury np. poprzez umieszczanie/naklejanie ulotek
reklamowych i innych materiałów promocyjnych
– opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne
elementy aranżacji przestrzeni
9)Osoby będące w stanie wskazującym na upojenie alkoholowe, odurzenie
narkotykowe bądź innymi substancjami albo próbujące wnieść alkohol, środki
odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na Targi.
10)W razie nieprzestrzegania nakazów i zakazów wymienionych powyżej
Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Zwiedzającego z Targów i
uniemożliwienia ponownego wstępu
11)Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu Targów w postaci
materiału fotograficznego i audiowizualnego i wykorzystania tych materiałów w
celach promocyjnych i reklamowych – w prasie, radiu, telewizji, mediach
elektronicznych i serwisach społecznościowych.

12)Zwiedzający poprzez uczestnictwo w Targach wyrażają zgodę na rejestrację
danych osobowych w postaci wizerunku rejestrowanego przez monitoring w
obiekcie targowym i przetwarzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie
13)Dane, o których mowa w pkt. 11 będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
– kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu
przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania,
nie dłużej niż trzy miesiące od czasu nagrania lub do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIA
1.) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia
terminu Targów, o czym bezzwłocznie poinformuje na stronie
www.mieszkaniowetargi.pl
2.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających i
ich mieniu spowodowane przez osoby trzecie: innych zwiedzających, wystawców
i ich pracowników oraz gości lub powstałe z winy poszkodowanego, w tym:
niestosowanie się do regulaminu wydarzenia, zasad i ograniczeń ustalonych
przez organizatora, poleceń obsługi i oznaczeń organizacyjnych, porządkowych,
ostrzegawczych i informacyjnych .
3.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i w mieniu
Zwiedzających spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem
pioruna, wichurą, zalaniem wodą).
4.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
5.) Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora, o której mowa w ust 4 nie mają
wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w czasie i na terenie Targów
(zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).
6.) Zwiedzający jest zobowiązany
do zabezpieczenia mienia przez siebie
wnoszonego na Targi przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i
ryzyko
7.) Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie / wyrządzenie szkód w
czasie i na terenie Targów.
8.) O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić
Organizatora oraz komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
9.) Za bezpieczeństwo dzieci do lat 18 przebywających na Targach odpowiadają
rodzice, opiekunowie.
10.)
Zwiedzający dokonujący rejestracji na Targi ponoszą pełną
odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych
DANE OSOBOWE
1.) Dane osobowe osób rejestrujących się na Targi, są przetwarzane przez
Organizatora w celu obsługi organizacyjnej Targów, w tym prowadzenia
statystyk targowych; podlegają adekwatnej ochronie oraz są udostępniane
podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane
te przetwarzane są w celu ustalenia listy gości obecnych w tym samym czasie
na targach oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą sms lub

telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym
COVID-19. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest
ochrona żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia
zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO.
2.) Dane osobowe Zwiedzających i Wystawców przetwarzane są przez
Organizatora w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego
nałożonego na Organizatora zaleceniem GIS dotyczącym:
-zbierania oświadczeń, że według najlepszej wiedzy Zwiedzającego i
Wystawcy, Zwiedzający i Wystawca nie jest osobą zakażoną oraz nie
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
- w przypadku targów rejestrowania wszystkich uczestników targów, w celu
pozyskania danych osób przebywających na targach,
(przetwarzanie na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r.
poz. 322) w art. w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
3.) Informacja administratora danych osobowych podawana podczas pozyskiwania
danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w celu dokonania rejestracji
udziału w Targach i uczestnictwa w Targach
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych
osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest POMERANIA EXPO Anna SzwedaŚlepowrońska, ul. Nieborowska 48/59, 80-034 Gdańsk NIP 593-229-51-66
REGON 222150118.
2. Kontakt do administratora: info@mieszkaniowetargi.pl tel 516-124-175
3. Przetwarzamy dane osobowe, podane do formularza rejestracji na Targi:
• Imię i nazwisko; Numer telefonu;
• Wizerunek, który możemy utrwalać w związku z celami wskazanymi poniżej.
4. Przetwarzane są tylko dane osobowe podane przez Państwa w sposób
wskazany wyżej, w celu:
• zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem serwisu
mieszkaniowetargi.pl oraz regulaminem Targów umowy o
wykonanie usług uczestnictwa w Targach (rejestracja udziału w targach,) –
podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
• udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do Organizatora zarówno przez
naszych klientów jak i pozostałych zainteresowanych usługami, jak również
wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi
wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RO-DO);
• w celach wynikających z przepisów prawa, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jak
również w celach archiwalnych i sprawozdawczych oraz do ustalenia,

dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i
mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. Nie pozyskujemy danych osobowych ze źródeł zewnętrznych (od podmiotów
innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które
samodzielnie i dobrowolnie Państwo podajecie.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane osobowe możemy przekazać
organom uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie
obowiązującego prawa np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.
7. Administrator wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby
przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi
obowiązującymi przepisami.
8.Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia
usług (tj. od chwili przyjęcia rejestracji do chwili zakończenia Targów), a
następnie przez okres 14 dni w zakresie informacji zawartej w deklaracji
epidemiologicznej, w związku ze stanem epidemii. Dokumenty w postaci
papierowej zawierające dane osobowe są przechowywane przez Administratora
przez 14 dni od zakończenia targów, chyba że
przepisy szczególne nakazują Administratorowi przechowywanie ich w formie
papierowej przez czas dłuższy. W okresie przechowywania danych, po
zakończeniu realizacji zamówionej usługi dostęp do danych będzie ograniczony
wyłącznie do osób przewidzianych w tym zakresie prawem.
9. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracji i deklaracji
epidemiologicznej zawsze ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem
zawarcia i wykonania umowy przez Administratora ( wstępu na targi )
10.Po upływie okresu wskazanego w pkt 8. przysługuje Państwu prawo do
usunięcia danych, jakie podaliście w formularzu rejestracji udziału w Targach
jak również prawo żądania usunięcia waszego utrwalonego wizerunku. Po
wykonaniu waszego żądania usunięcia danych Operator w dalszym ciągu będzie
jednak zobowiązany przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych
wskazanych celów, zawsze tam, gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące
nas do dalszego przetwarzania
11. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu :
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
2.) Wszelkie spory pomiędzy Zwiedzającym a Organizatorem, których polubowne
rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo
sąd powszechny.
3.) Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako
obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla
interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w
Rzeczypospolitej Polskiej.

